
 
 
 
 

Уважаеми дами и господа,  

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в  

 

ХIV-ти Международен Конгрес 

на Българска Диабетна Асоциация, 

„Отново заедно срещу диабета“ 
 

който ще се проведе от 26.08 до 28.08.2022 в Kонгресен център 

„Пампорово“.  

 

След прекъсване през последните 2 години, поради пандемията от 

Ковид-19, която бе предизвикателство пред всички медицински специалисти, 

сме щастливи да Ви уведомим, че през 2022 г. Международният Конгрес на 

Българска Диабетна Асоциация се завръща. Под мотото „Отново заедно 

срещу диабета“ ще имаме възможност да обсъдим и разгледаме новостите в 

патогенезата, диагностицирането и лечението на захарния диабет, 

метаболитните заболявания и други ендокринопатии.  

 

Основните теми на конгреса са :  

• Затлъстяване и предиабет 

• Превенция и лечение на метаболитните заболявания 

• Захарен диабет тип 1 и 2 – епидемиология, патогенеза, нови 

методи и стратегии в диагностиката и лечението  

• Ранна диагностика и лечение на микро- и макроваскуларните 

усложнения при захарен диабет  

• Ролята на обучението на пациентите в терапията на ЗД и много 

други 

 

Българска диабетна асоциация като организатор на международния 

форум, Ви кани да вземете участие, чрез форма предпочитана от вас :  



 
 

 

• Фирмен щанд - 700 лв/кв.м. 

• Сателитен симпозиум – 7000 лв 

• Сателитен симпозиум и фирмен щанд до 4 кв.м.- 8000лв 

 

Спонсорски пакети:  

 

Платинен спонсор: Два сателитни симпозиума, фирмен щанд до 8 кв.м., 

рекламно каре в официална програма и книжка на конгреса, на баджовете и 

конгресните материали и възможност за покана на до 70 участника в 

конгреса – 30000 лева 

 

Златен спонсор:  Сателитен симпозиум, фирмен щанд до 6 кв.м., рекламно 

каре в официална програма и книжка на конгреса, на баджовете и 

конгресните материали и възможност за покана на до 50 участника в 

конгреса – 20000 лева 

 

Сребърен спонсор : Сателитен симпозиум, фирмен щанд до 4 кв.м., рекламно 

каре в официална програма и книжка на конгреса, на баджовете и 

конгресните материали и възможност за покана на до 30 участника в 

конгреса – 15000 лева 

 

Бронзов спонсор:  Сателитен симпозиум, фирмен щанд до 2 кв.м., рекламно 

каре в официална програма и книжка на конгреса, на баджовете и 

конгресните материали и възможност за покана на до 20 участника в 

конгреса – 12000 лева 

 

 



 
 

 

 

За контакти:  

Email: bda.congress@gmail.com 

Тел: 

 +359 887 958 857 – проф. д-р Ивона Даскалова 

+359 895 730 076 – д-р Ивайло Богомилов  

+359 886 314 731 – д-р Весела Михнева 

Банкови данни за превод:    

Първа инвестиционна банка 

BIC FINVBGSF 

IBAN: BG55 FINV 9150 12BG N096 QJ 

В полза на БДА, за конгрес 2022 г                                                                               

 

 

 

                                                       С уважение : Проф. д-р Ивона Даскалова, дмн 

                                                                          / Председател на УС на БДА/     

                                                                                                                                                        


